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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 8 december 2020 
Vastgesteld 15 december 2020 

1260433 - Subsidie 2021 Stichting Wijkcentrum de Burgerij 
Stichting Wijkcentrum de Burgerij organiseert ondanks de beperkende maatregelen op een 
creatieve manier uitvoering aan activiteiten die de leefbaarheid ten goede komen in de wijk 
Paauwenburg. Het college heeft daar grote waardering voor. De afgelopen jaren ontving de 
Burgerij een meerjarensubsidie 2019-2021. Deze subsidie wordt komend jaar voor het laatst 
verstrekt. 

1261125 - Beheerregeling Informatiebeheer Vlissingen 2020 
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2020 de 'Archiefverordening Vlissingen 2020' met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 vastgesteld. Gelijktijdig is toen de 
'Archiefverordening Vlissingen 2016' (raadsbesluit 1201205) ingetrokken. Het college stelt de 
afgeleide Beheerregeling Informatiebeheer Vlissingen 2020 met terugwerkende kracht per 1 
januari 2020 vast. 

1258977 - Bibliotheekvoorziening Oost-Souburg 
Het uitleenpunt van de ZB in Oost-Souburg kan per 1 januari 2021 niet meer worden 
gehuisvest in "De Zoute Viever". De huurovereenkomst wordt door WVO per die datum 
opgezegd. De ZB gaat in overleg met de gemeente vanaf 23 januari 2021 wekelijks een 
Biblioservicebus laten rijden op Oost-Souburg. De bus zal iedere zaterdag van 14.00-15.00 
uur in de Verlengde Kanaalstraat achter de Aldi van Oost-Souburg staan. Dit alternatief is  
-in vergelijking met de huidige voorziening-  kwalitatief een grote verbeterslag voor alle 
inwoners van Souburg. Daarnaast wordt nog onderzocht of tweewekelijks de Columbus (ten 
behoeve van bestrijding onderwijsachterstanden) naar Oost-Souburg kan komen. 

1253880 - Aanpassen beleid parkeerregime binnenstad Vlissingen kerstperiode 
2020 
Net als voorgaande jaren wordt in de kerstvakantie 2020 (van zaterdag 19 december 2020 
tot en met zaterdag 2 januari 2021) het betaald parkeren in Vlissingen aangepast. Dit doen 
we preventief, zodat de parkeerautomaten op straat fysiek afgesloten kunnen worden. Dit 
voorkomt het eventueel vernielen van de automaten tijdens oud en nieuw. Daarnaast is het 
bedoeld als steun in de rug voor de Vlissingse ondernemers, die omwille van Covid-19 een 
zwaar jaar achter de rug hebben. In genoemde periode wordt het parkeren op het maaiveld 
gratis en in de parkeergarages betalen de bezoekers overdag € 1 per uur. 

1256480 - Opheffen comité bevrijding Vlissingen 
Op 31 oktober 1958 besloot de gemeenteraad van Vlissingen om een comité bevrijding 
Vlissingen in te stellen. Dit comité had als taak om de bevrijding van Vlissingen jaarlijks te 
herdenken. Sinds kort heeft het comité geen leden meer. Daarnaast wordt de herdenking 
van de bevrijding van Vlissingen al jaren door de gemeente Vlissingen in samenwerking met 
andere stichtingen, organisaties en privépersonen georganiseerd. In de praktijk heeft het 
comité dan ook al jaren geen functie meer. Daarom besluit het college om het comité 
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bevrijding Vlissingen op te heffen. 

1262641 - Subsidie Duurzaamheidsscan Bedrijventerrein Baskensburg 
De gemeente Vlissingen start een pilot om bedrijven op bedrijventerrein Baskensburg te 
motiveren gestructureerd hun vastgoed te verduurzamen als een eerste aanzet voor een 
energie-neutrale gemeente, zoals afgesproken in de RES. Hiervoor is subsidie aangevraagd 
bij de provincie Zeeland waarmee bij maximaal 15 bedrijven een duurzaamheidsscan kan 
worden uitgevoerd. Het tweede deel van de subsidieregeling bestaat uit een gebiedsgericht 
onderzoek naar de mogelijkheden voor verduurzaming van het gehele bedrijventerrein. De 
gemeente co-financiert € 15.500 (38,75%) van de subsidieregeling en van de bedrijven wordt 
verwacht dat zij zelf een bedrag van € 300 bijdragen. 

1262943 - Contractbeheer Beschermd Wonen 
Inkoop en contractbeheer van Beschermd Wonen (BW) is een taak van de 13 Zeeuwse 
gemeenten en belegd bij het CZW bureau. Beschermd Wonen is een taak van de 
Centrumgemeente Vlissingen. De Stuurgroep CZW bureau heeft op 19 maart 2020 het 
voorstel voor de aanstelling van een fulltime functionaris inkoop, contractbeheer en 
kwaliteitsbeleid Beschermd Wonen (1 fte) omarmd. Contractbeheer is belangrijk om beter te 
kunnen sturen op resultaatgerichte en kosteneffectieve dienstverlening van aanbieders BW. 
Door diverse ontwikkelingen is het echter onduidelijk welke capaciteit hiervoor structureel 
nodig is. Daarom wordt aan het CZW bureau de opdracht verstrekt om tijdelijk een parttime 
contractbeheerder Beschermd Wonen voor 20 uur per week in te huren gedurende de eerste 
20 weken van 2021. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 38.000. 

263532 - Programmabegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 CZW-
bureau 
De stuurgroep CZW legt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2021 en de 1e 
begrotingswijziging 2020 ter besluitvorming voor. Het college stelt de programmabegroting 
2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 CZW-bureau vast en informeert de gemeenteraad 
over de programmabegroting 2021 middels een raadsinformatiebrief. Dit besluit wordt 
genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12- inspecteur en de provincie 
Zeeland als toezichthouder. 

1256268 - Bestemmingsreserves Odensehuis 
Stichting Odensehuis wil om haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren én om de 
activiteiten uit te kunnen breiden en de kwaliteit er van te verhogen een aantal investeringen 
doen. De stichting vraagt het college om toestemming voor de vorming van een 7-tal 
bestemmingsreserves. Het college verleent toestemming aan Stichting Odensehuis voor het 
vormen van 6 bestemmingsreserves, ten behoeve van inhuur en vervanger beroepskracht, 
toekomstige huur, korte film, aanschaf Belevenistafel, creatief project en digitale 
hulpmiddelen. 

1263757 - Nadere regels Wmo en Jeugd 2021 
Het college heeft op 17 november 2020 ingestemd met de verordening Wmo en Jeugd 2021. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening vast te stellen. De verordening staat 
in december 2020 op de agenda van de besluitenraad. Op een aantal onderdelen geeft de 
gemeenteraad in de verordening de bevoegdheid aan het college om nadere regels te 
stellen. In de nadere regels Wmo en Jeugd 2021 maakt het college, op onderdelen, gebruik 
van de bevoegdheid die de gemeenteraad gegeven heeft. Zo vormen ze een nadere 
uitwerking van de verordening Wmo en Jeugd 2021 en zijn hiermee onlosmakelijk 
verbonden. In dit voorstel is opgenomen wat als algemeen gebruikelijke voorzieningen wordt 
aangemerkt, namelijk voorzieningen die in principe niet vergoed worden door de gemeente. 
Hiervoor wordt een beleidsregel vastgesteld. Het blijft natuurlijk altijd maatwerk, maar er 
wordt kritisch gekeken of het logisch is dat de gemeente voorzieningen vergoedt van 
gemeenschapsgeld of dat de inwoner hier zelf in een rol in kan spelen of had moeten spelen. 
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1250192 - Grondprijzen 2021 
Het college legt aan de raad de grondprijzen 2021 ter accordering voor. De voorgestelde 
prijzen variëren van: 

- € 240,- tot € 355,-/m2 voor woningbouw 
- € 15.000,- tot € 25.000,-/woning voor sociale woningbouw 
- € 135,- tot € 150,-/m2 voor maatschappelijke doeleinden 
- € 80,- tot € 155,-/m2 voor bedrijfs- en kantoorgronden 
- € 135,- tot € 215,-/m2 voor woningbouw Kenniswerf (Kanaalzone), uitsluitend in 

combinatie met een bedrijf of kantoor 
- € 67,-/m2 voor groenstroken en  
- € 10,-/m2 voor nutsbedrijven.  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw of overdrachtsbelasting. 

1251570 - Subsidieplafonds en subsidieplafond 2021 
Het college is op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht om jaarlijks de 
subsidieplafonds en het subsidieprogramma vast te stellen en te publiceren. Dit voorstel 
voorziet in de vaststelling van de subsidieplafonds 2021 en het subsidieprogramma 2021 
met daarin opgenomen de maximumsubsidie per organisatie en de budgetten voor 
incidentele activiteiten 2021, namelijk Gezond in de Stad, het Aanjaagfonds Cultuur, Sport 
en het Investeringsfonds. Welke activiteiten subsidiabel zijn, is geregeld in de Algemene 
Subsidieverordening Vlissingen, de nota "Koers op open water" en de subsidieregels van de 
gemeente Vlissingen. 

1259448 - Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019 
Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2019 van de commissie 
bezwaarschriften en besloten het jaarverslag door middel van de raadsinformatiebrief ter 
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. In het jaarverslag doet de commissie 
verslag van het aantal bezwaarschriften, de aard van de advisering, de uitkomst van de 
procedures en de beslistermijnen. Verder geeft de commissie bezwaarschriften haar conclusies 
en aanbevelingen. 

1250188 - Wettelijke vroegsignaleringstaak schulden in gemeentelijke integrale 
toegang 
Vanaf 1 januari 2021 worden vier nieuwe wetten in het schuldendomein ingevoerd. De 
gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft de gemeente onder andere een 
wettelijke taak tot vroegsignalering. De wetswijziging en de verwachte toestroom van 
hulpvragen naar aanleiding van de coronacrisis zorgen ervoor dat we zicht willen krijgen op 
de schuldenproblematiek van onze inwoners en grip willen krijgen op de instroom in de 
reguliere schuldhulpverlening. We willen effectief en efficiënt gebruik maken van de 
algemene voorzieningen in het voorliggend veld en problematische schuldensituaties zoveel 
als mogelijk voorkomen. De inwoner moet integraal ondersteund kunnen worden indien 
nodig en waar mogelijk willen we de ondersteuning van de inwoner in de eigen 
woonomgeving organiseren. Om dit te realiseren willen we aansluitend bij de gewijzigde Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening vroegsignalering positioneren in onze gemeentelijke 
integrale toegang. Dit is in lijn met de plannen van aanpak Integrale toegang, Orionis en 
Buurtteams, die door het college zijn vastgesteld. Het college stemt daarnaast in met de 
bijbehorende begroting onder voorbehoud van vaststelling van en bekendheid over de 
budgetten voor de wettelijke vroegsignaleringstaak. Een definitief voorstel wordt ter 
besluitvorming voorgelegd aan het college zodra de uitkomsten van onderzoek en budgetten 
bekend zijn. 

1266135 - Aanvulling op art 34 vragen CVV en heronderzoeken Wmo 2015 
De gemeenteraad stelt verschillende vragen over de rechtmatige en doelmatige uitgaven 
binnen het Sociaal Domein. Door de PvdA en POV worden er vragen gesteld vanuit de 
commissie Algemeen en Sociaal van 19 november 2020 over de brieven die deze zomer zijn 
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verstuurd n.a.v. een controle op het gebruikersbestand van het vraagafhankelijke Wmo 
vervoer. Met een antwoordmemo geeft het college antwoord op de feitelijke vragen die 
worden gesteld en geeft het college achtergrondinformatie aan de gemeenteraad om het 
gesprek aan te gaan over dit onderwerp. De commissie Algemeen en Sociaal verzoekt het 
college om van gedachte te wisselen over dat onderwerp en in gesprek te gaan met de 
gemeenteraad. 

1263769 - Inrichten regieteam integrale toegang per 2021 t.b.v. Wvggz, Oggz, 
E33-meldingen en casusregie complexe casuïstiek met veiligheidsaspecten en 
risicofactoren 
Het besluit gaat over de afronding om te komen tot een regieteam per 1 januari 2021. Met 
deze nota wordt een voorstel gedaan voor de inrichting van het regieteam. Dit is een eerste 
stap in de ontwikkeling van de integrale toegang. Het college besluit voor de inrichting van 
het regieteam een bedrag van € 150.000 in te zetten (€ 110.000 voor een GI expertise (0,11 
fte) en een GZ psycholoog (0,11 fte) via externe inhuur en het aannemen van een sociaal 
juridisch adviseur (0,67 fte)). De overige € 40.000 zijn voor overhead en opleidings- en 
ontwikkelkosten. Van het bedrag van € 400.000 dat bij besluit van 15 oktober 2020 door het 
college beschikbaar is gesteld en inmiddels is geaccordeerd door de Artikel 12-inspecteur,  
€ 68.000 beschikbaar te stellen voor de extra casusregisseur. 
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